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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor 
publice a Uniunii și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul 
bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țări terțe
(COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2012)0124),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0084/2012),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional, avizul Comisiei pentru 
piața internă și protecția consumatorilor, avizul Comisiei pentru dezvoltare, avizul 
Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și avizul Comisiei pentru 
afaceri juridice (A7-0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui/Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, 
precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În acest scop, regulile de origine 
trebuie stabilite astfel încât 
autoritățile/entitățile contractante să știe 
dacă bunurile și serviciile fac obiectul 
angajamentelor internaționale ale Uniunii 
Europene. Originea unui bun trebuie 

(11) În acest scop, regulile de origine 
trebuie stabilite astfel încât 
autoritățile/entitățile contractante să știe 
dacă bunurile și serviciile fac obiectul 
angajamentelor internaționale ale Uniunii 
Europene. Originea unui bun trebuie 
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stabilită în conformitate cu articolele 22-26 
din Regulamentul (CE) nr. 2913/1992 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 12 octombrie 1992 de instituire a 
Codului Vamal Comunitar. În conformitate 
cu acest regulament, bunurile trebuie 
considerate ca fiind bunuri din Uniune 
atunci când sunt obținute sau produse în 
întregime în Uniune. Bunurile în 
producerea cărora au intervenit una sau 
mai multe țări terțe sunt considerate 
originare din țara în care au fost supuse 
ultimei transformări sau prelucrări 
substanțiale, justificate economic, efectuată 
într-o întreprindere echipată în acest scop 
și din care a rezultat un produs nou sau 
care reprezintă un stadiu de fabricație 
important. Originea unui serviciu trebuie 
stabilită pe baza originii persoanei fizice 
sau juridice care îl prestează. Orientările 
menționate în considerentul 9 trebuie să 
vizeze aplicarea în practică a regulilor de 
origine.

stabilită în conformitate cu articolele 22-26 
din Regulamentul (CE) nr. 2913/1992 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 12 octombrie 1992 de instituire a 
Codului Vamal Comunitar. În conformitate 
cu acest regulament, bunurile trebuie 
considerate ca fiind bunuri din Uniune 
atunci când sunt obținute sau produse în 
întregime în Uniune. Bunurile în 
producerea cărora au intervenit una sau 
mai multe țări terțe sunt considerate 
originare din țara în care au fost supuse 
ultimei transformări sau prelucrări 
substanțiale, justificate economic, efectuată 
într-o întreprindere echipată în acest scop 
și din care a rezultat un produs nou sau 
care reprezintă un stadiu de fabricație 
important. Originea unui serviciu trebuie 
stabilită pe baza originii persoanei fizice 
sau juridice care îl prestează. Stabilirea 
originii unui serviciu ar trebui să se facă 
în conformitate cu principiile Acordului 
General privind Comerțul cu Servicii 
(GATS) al OMC. Dispozițiile care 
determină regulile de origine pentru 
servicii ar trebui să prevină eludarea 
restricțiilor privind accesul la piața UE a 
achizițiilor publice prin constituirea unor 
societăți de tip „cutie poștală”. Orientările 
menționate în considerentul 9 trebuie să 
vizeze aplicarea în practică a regulilor de 
origine.

Or. en

Justificare

Prin prezentul amendament, raportorul dorește să sublinieze importanța de a preveni 
eludarea restricțiilor de pe piață prin societăți de tip „cutie poștală” (în special cu privire la 
articolul 3).
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comisia trebuie să evalueze dacă ar 
trebui să aprobe excluderea, de către 
autoritățile/entitățile contractante în sensul 
Directivelor [2004/17/CE, 2004/18/CE și al 
Directivei [….]   a Parlamentului European 
și a Consiliului din [….]…. privind 
atribuirea contractelor de concesiune , din 
procedurile de atribuire a contractelor, în 
ceea ce privește contractele cu o valoare 
estimată egală cu sau mai mare de 5 000 
000 EUR, a bunurilor și serviciilor care nu 
fac obiectul angajamentelor internaționale 
asumate de Uniunea Europeană.

(12) Comisia trebuie să evalueze dacă ar 
trebui să aprobe excluderea, de către 
autoritățile/entitățile contractante în sensul 
Directivelor [2004/17/CE, 2004/18/CE și al 
Directivei [….] a Parlamentului European 
și a Consiliului din [….]…. privind 
atribuirea contractelor de concesiune , din 
procedurile de atribuire a contractelor, în 
ceea ce privește contractele cu o valoare 
estimată egală cu sau mai mare de 5 000 
000 EUR, a bunurilor și serviciilor care nu 
fac obiectul angajamentelor internaționale 
asumate de Uniunea Europeană. Aceasta 
nu privește procedurile de acordare a 
bunurilor și serviciilor contractuale cu 
originea în țări din Spațiul Economic 
European definit de regulile de origine 
aplicabile, precum și a bunurilor și 
serviciilor cu originea în țări care 
beneficiază de regimul „Totul în afară de 
arme” conform anexei IV la 
Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
de aplicare a unui sistem generalizat de 
preferințe tarifare, precum și a bunurilor 
și serviciilor contractuale cu originea în 
țări în curs de dezvoltare care sunt 
considerate vulnerabile din cauza lipsei 
diversificării și a integrării insuficiente în 
sistemul comercial internațional conform 
definiției din anexa VII la Regulamentul 
(UE) nr. 978/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului de aplicare a 
unui sistem generalizat de preferințe 
tarifare.

Or. en

Justificare

Prin prezentul amendament, raportorul ar dori să clarifice care țări terțe nu vor intra în 
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domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru contractele a căror valoare 
estimată este egală cu sau mai mare de 
5 000 000 EUR, Comisia trebuie să aprobe 
excluderea planificată dacă acordul 
internațional privind accesul pe piață în 
domeniul achizițiilor publice existent între 
Uniune și țara de unde sunt originare 
bunurile și/sau serviciile conține, pentru 
bunurile și/sau serviciile pentru care este 
propusă excluderea respectivă, rezerve 
explicite privind accesul pe piață formulate 
de Uniune. Dacă nu există un astfel de 
acord, Comisia trebuie să aprobe 
excluderea dacă țara terță menține măsuri 
restrictive referitoare la achiziții publice 
care duc la o lipsă a reciprocității 
substanțiale în privința deschiderii pieței 
între Uniune și respectiva țară terță. 
Trebuie să se considere că lipsește o 
reciprocitate substanțială atunci când 
măsurile restrictive referitoare la achiziții 
duc la discriminări grave și repetate ale 
operatorilor economici, bunurilor și 
serviciilor din UE.

(15) Pentru contractele a căror valoare 
estimată este egală cu sau mai mare de 
5 000 000 EUR, Comisia trebuie să aprobe 
excluderea planificată dacă acordul 
internațional privind accesul pe piață în 
domeniul achizițiilor publice existent între 
Uniune și țara de unde sunt originare 
bunurile și/sau serviciile conține, pentru 
bunurile și/sau serviciile pentru care este 
propusă excluderea respectivă, rezerve 
explicite privind accesul pe piață formulate 
de Uniune. Dacă nu există un astfel de 
acord, Comisia ar trebui să aprobe 
excluderea dacă țara terță menține măsuri 
restrictive referitoare la achiziții publice 
care duc la o lipsă a reciprocității 
substanțiale în privința deschiderii pieței 
între Uniune și respectiva țară terță, iar 
Comisia ar trebui să demareze o anchetă 
privind accesul operatorilor economici, a 
bunurilor și a serviciilor din UE la piața 
achizițiilor publice a țării terțe respective. 
Trebuie să se considere că lipsește o 
reciprocitate substanțială atunci când 
măsurile restrictive referitoare la achiziții 
duc la discriminări grave și repetate ale 
operatorilor economici, bunurilor și 
serviciilor din UE.

Or. en

Justificare

Prin prezentul amendament, raportorul ar dori să instituie o legătură mai apropiată între 
procedura instituită la articolul 6 și articolul 8.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Comisia trebuie să poată iniția în orice 
moment, din proprie inițiativă sau în urma 
unei cereri a părților interesate ori a unui 
stat membru, o anchetă externă în materie 
de achiziții cu privire la practicile 
restrictive de achiziții pe care se presupune 
că le-ar menține o țară terță. În special, 
aceasta trebuie să țină seama de faptul că 
Comisia a aprobat o serie de excluderi 
planificate referitoare la o țară terță în 
temeiul articolului 6 alineatul (2) din 
prezentul regulament. Aceste proceduri de 
anchetă nu trebuie să aducă atingere 
Regulamentului (CE) nr. 3286/94 al 
Consiliului din 22 decembrie 1994 privind 
adoptarea procedurilor comunitare în 
domeniul politicii comerciale comune în 
vederea asigurării exercitării de către 
Comunitate a drepturilor care îi sunt 
conferite de normele comerțului 
internațional, în special de cele instituite 
sub egida Organizației Mondiale a 
Comerțului (OMC).

(20) Comisia trebuie să poată iniția în orice 
moment, din proprie inițiativă sau în urma 
unei cereri a părților interesate ori a unui 
stat membru, o anchetă externă în materie 
de achiziții cu privire la practicile 
restrictive de achiziții pe care se presupune 
că le-ar menține o țară terță. Aceste 
proceduri de anchetă nu trebuie să aducă 
atingere Regulamentului (CE) nr. 3286/94 
al Consiliului din 22 decembrie 1994 
privind adoptarea procedurilor comunitare 
în domeniul politicii comerciale comune în 
vederea asigurării exercitării de către 
Comunitate a drepturilor care îi sunt 
conferite de normele comerțului 
internațional, în special de cele instituite 
sub egida Organizației Mondiale a 
Comerțului (OMC).

Or. en

Justificare

Aliniere cu dispozițiile pentru a institui o legătură mai apropiată între procedura instituită la 
articolul 6 și articolul 8.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Dacă consultările cu țara în cauză nu 
duc la o ameliorare suficientă a 
oportunităților de achiziții pentru operatorii 
economici, bunurile și serviciile din UE, 
Comisia trebuie să ia măsuri restrictive 
adecvate.

(22) Dacă consultările cu țara în cauză nu 
duc la o ameliorare suficientă a 
oportunităților de achiziții pentru operatorii 
economici, bunurile și serviciile din UE 
într-un termen rezonabil sau dacă 
măsurile de remediere/corective luate de 
țara terță respectivă nu sunt considerate 
satisfăcătoare, Comisia trebuie să ia 
măsuri restrictive adecvate.

Or. en

Justificare

Prin prezentul amendament, raportorul ar dori să evite o procedură de consultare 
interminabilă (aliniere a considerentului cu eliminarea articolului 9 alineatul (3) al treilea 
paragraf.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Aceste măsuri pot implica excluderea 
obligatorie a anumitor bunuri și servicii din 
țări terțe din procedurile de achiziții 
publice din Uniunea Europeană sau pot 
aplica ofertelor alcătuite din bunuri sau 
servicii originare din țara respectivă o 
penalizare obligatorie privind prețul. 
Pentru a evita eludarea acestor măsuri, este 
posibil să fie necesară și excluderea 
anumitor persoane juridice aflate sub 
control străin sau în proprietate străină 
stabilite în Uniunea Europeană, care nu 
sunt implicate în activități comerciale 
semnificative astfel încât să aibă o legătură 

(23) Aceste măsuri pot implica excluderea 
obligatorie a anumitor bunuri și servicii din 
țări terțe din procedurile de achiziții 
publice din Uniunea Europeană sau pot 
aplica ofertelor alcătuite din bunuri sau 
servicii originare din țara respectivă o 
penalizare obligatorie privind prețul. 
Pentru a evita eludarea acestor măsuri, este 
posibil să fie necesară și excluderea 
anumitor persoane juridice aflate sub 
control străin sau în proprietate străină 
stabilite în Uniunea Europeană, care nu 
sunt implicate în activități comerciale 
semnificative astfel încât să aibă o legătură 
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directă și efectivă cu economia unui stat 
membru în cauză. Măsurile adecvate nu 
trebuie să fie disproporționate în raport cu 
practicile restrictive de achiziții pentru care 
sunt aplicate.

directă și efectivă cu economia unui stat 
membru în cauză. Măsurile adecvate nu 
trebuie să fie disproporționate în raport cu 
practicile restrictive de achiziții pentru care 
sunt aplicate și ar trebui să se aplice pe o 
perioadă maximă de cinci ani.

Or. en

Justificare

Prin prezentul amendament, raportorul ar dori să limiteze la cinci ani perioada de excludere 
obligatorie a anumitor bunuri și servicii din țări terțe.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) În contextul politicii globale a Uniunii
referitoare la țările cel mai puțin 
dezvoltate prevăzută, printre altele, în 
Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al 
Consiliului din 22 iulie 2008 de aplicare a 
unui sistem de preferințe tarifare
generalizate pentru perioada cuprinsă 
între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 
2011, este necesar ca bunurile și serviciile 
din aceste țări să fie asimilate bunurilor și 
serviciilor din Uniune.

(26) În contextul obiectivului global de 
politică a Uniunii de a sprijini creșterea 
economică a țărilor în curs de dezvoltare 
și integrarea acestora în lanțul valoric 
global, care stă la baza instituirii de către 
Uniune a unui sistem de preferințe 
generalizate conform Regulamentului 
(UE) nr. 978/2012, ar trebui să se
asimileze drept bunuri și servicii ale 
Uniunii bunurile și serviciile din țările cel 
mai puțin dezvoltate care beneficiază de 
regimul „Totul în afară de arme”, precum 
și a bunurilor și serviciilor din țările în 
curs de dezvoltare considerate ca fiind 
vulnerabile din cauza lipsei diversificării 
și a integrării insuficiente în sistemul 
comercial internațional conform definiției 
din anexele IV și respectiv VII la 
Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al
Parlamentului European și al Consiliului 
de aplicare a unui sistem generalizat de
preferințe tarifare.

Or. en



PE516.711v02-00 12/36 PR\1001084RO.doc

RO

Justificare

Prin prezentul amendament, raportorul ar dori să excludă țările cel mai puțin dezvoltate și 
țările care ar putea fi beneficiare ale SPG Plus din domeniul de aplicare al prezentului 
regulament.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Comisia trebuie să transmită, cel puțin 
o dată la trei ani, un raport privind 
aplicarea prezentului regulament.

(30) Comisia trebuie să transmită, cel puțin 
o dată la trei ani, un raport privind 
aplicarea prezentului regulament. În cadrul 
raportului său, Comisia ar trebui să 
analizeze funcționarea regulamentului, 
precum și progresele înregistrate în 
privința asigurării reciprocității în ceea ce 
privește deschiderea piețelor de achiziții 
publice. Împreună cu cel de-al doilea 
raport privind aplicarea prezentului 
regulament, care are ca termen șase ani 
de la intrarea în vigoare a 
regulamentului, Comisia ar trebui fie să 
facă o propunere de îmbunătățire a 
regulamentului, fie să menționeze 
motivele pentru care consideră că nu este 
nevoie să se modifice prezentul 
regulament. În cazul în care Comisia nici 
nu face o propunere, nici nu menționează 
motivele pentru care consideră că nu este 
nevoie să se modifice prezentul 
regulament, prezentul regulament ar 
trebui să nu se mai aplice.

Or. en

Justificare

Prin prezentul amendament, raportorul ar dori să introducă o clauză de revizuire.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește norme 
referitoare la accesul bunurilor și al 
serviciilor din țări terțe la procedura de 
atribuire de contracte pentru executarea 
unor lucrări sau a unei opere, furnizarea de 
bunuri și prestarea de servicii de către 
autorități/entități contractante din Uniune și 
stabilește proceduri de sprijinire a 
negocierilor pe tema accesului bunurilor și 
serviciilor din Uniune la piețele de achiziții 
publice din țări terțe.

(1) Prezentul regulament stabilește norme 
referitoare la accesul bunurilor și al 
serviciilor din țări terțe la procedura de 
atribuire de contracte pentru executarea 
unor lucrări sau a unei opere, furnizarea de 
bunuri și prestarea de servicii de către 
autorități/entități contractante din Uniune și 
stabilește proceduri de sprijinire a 
negocierilor pe tema accesului bunurilor și 
serviciilor din Uniune la piețele de achiziții 
publice din țări terțe. Statele membre sau 
autoritățile/entitățile contractante ale 
acestora pot restricționa accesul 
bunurilor și serviciilor din țări terțe la 
procedurile lor de achiziții doar prin 
măsurile prevăzute de prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „furnizor” înseamnă persoanele fizice 
sau juridice care oferă pe piață bunuri;

(a) „operator economic” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică sau entitate 
publică sau grup de astfel de persoane 
și/sau entități care oferă pe piață execuția 
uneia sau a mai multor lucrări, 
furnizarea de produse sau prestarea de 
servicii;

Or. en
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Justificare

Aliniere la poziția Parlamentului European din cadrul negocierilor referitoare la Directiva 
privind achizițiile publice.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „prestator de servicii” înseamnă
persoanele fizice sau juridice care prezintă 
pe piață oferte pentru executarea unor 
lucrări sau a unei opere ori servicii;

(b) „ofertant” înseamnă un operator 
economic care a depus o ofertă;

Or. en

Justificare

Aliniere la poziția Parlamentului European din cadrul negocierilor referitoare la Directiva 
privind achizițiile publice.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) termenul „operator economic” include 
deopotrivă conceptul de furnizor și pe cel 
de prestator de servicii;

eliminat

Or. en

Justificare

Aliniere la poziția Parlamentului European din cadrul negocierilor referitoare la Directiva 
privind achizițiile publice.
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) operatorul economic care a depus o 
ofertă se numește „ofertant”;

eliminat

Or. en

Justificare

Aliniere la poziția Parlamentului European din cadrul negocierilor referitoare la Directiva 
privind achizițiile publice.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o „penalizare obligatorie privind prețul” 
se referă la o obligație a entităților 
contractante de a crește, sub rezerva 
anumitor excepții, prețul pentru serviciile 
și/sau bunurile originare din anumite țări 
terțe care au fost oferite în cadrul 
procedurilor de atribuire a contractelor.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Justificare

Modificare lingvistică în versiunea germană.
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) se consideră că „lipsește o 
reciprocitate substanțială” atunci când 
măsurile restrictive referitoare la achiziții 
duc la discriminări grave și repetate ale 
operatorilor economici, bunurilor și 
serviciilor din Uniune; în aceste cazuri, 
Comisia examinează măsura în care 
legislația privind achizițiile publice a țării 
respective garantează transparența în 
conformitate cu normele internaționale 
din domeniul achizițiilor publice și 
interzic orice discriminare împotriva 
bunurilor, serviciilor și operatorilor 
economici din Uniune; de asemenea, 
Comisia examinează măsura în care 
autoritățile publice și/sau entitățile 
contractante individuale mențin sau 
adoptă practici discriminatorii față de 
bunurile, serviciile și operatorii economici 
din Uniune;

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Originea unui bun se stabilește în 
conformitate cu articolele 22-26 din
Regulamentul (CE) nr. 2913/1992 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 12 octombrie 1992 de instituire a 
Codului Vamal Comunitar.

(1) Originea unui bun se stabilește în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr.
xxxx/yyyy al Parlamentului European și al 
Consiliului din ... de instituire a Codului 
Vamal al Uniunii1x.

__________________ __________________
18 JO L 302, 19.10.1992, p. 1
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1 x 2012/0027(COD)

Or. en

Justificare

Regulamentul 2012/0027 (COD) de stabilire a Codului Vamal al Uniunii (reformare) este în 
curs de finalizare în momentul de față și va abroga și înlocui Regulamentul (CE) nr. 
450/2008 (Codul Vamal Modernizat), precum și Regulamentul (CE) nr. 2913/1992. El ar 
trebui să fie votat în plen în septembrie și ar trebui să intre în vigoare la 1.11.2013.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Originea unui serviciu se stabilește pe baza 
originii persoanei fizice sau juridice care îl 
prestează. Originea prestatorului de 
servicii se consideră a fi:

Originea unui serviciu se stabilește pe baza 
originii persoanei fizice sau juridice care îl 
prestează. Originea operatorului economic 
care prestează serviciul se consideră a fi:

Or. en

Justificare

Aliniere la poziția Parlamentului European din cadrul negocierilor referitoare la Directiva 
privind achizițiile publice.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Bunurile sau serviciile originare din țările 
cel mai puțin dezvoltate enumerate în 
anexa I la Regulamentul (CE) 
nr. 732/2008 sunt tratate ca bunuri și 
servicii care fac obiectul unor acorduri.

Bunurile sau serviciile originare din țările 
cel mai puțin dezvoltate enumerate în 
anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 
978/2012 sau din țările în curs de 
dezvoltare care sunt considerate a fi 
vulnerabile din cauza lipsei diversificării 
și a integrării insuficiente în sistemul 
comercial internațional, conform 
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definiției din anexa VII la Regulamentul 
(UE) nr. 978/2012, sunt tratate ca bunuri și 
servicii care fac obiectul unor acorduri.

Or. en

Justificare

Prin prezentul amendament, raportorul ar dori să excludă țările cel mai puțin dezvoltate și 
țările care ar putea fi beneficiare ale SPG Plus din domeniul de aplicare al prezentului 
regulament.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La cererea autorităților/entităților 
contractante, Comisia evaluează dacă este 
cazul să aprobe, pentru contractele cu o 
valoare estimată egală cu sau mai mare de 
5 000 000 EUR, exclusiv TVA, excluderea 
din procedurile de atribuire a contractelor a 
ofertelor care cuprind bunuri sau servicii 
originare din afara Uniunii, dacă valoarea 
bunurilor sau a serviciilor care nu fac 
obiectul unor acorduri depășește 50 % din 
valoarea totală a bunurilor sau a serviciilor 
care constituie oferta, în condițiile 
prezentate în continuare.

(1) Atunci când Comisia inițiază o 
anchetă externă în materie de achiziții 
conform articolului 8, Comisia, la cererea 
autorităților/entităților contractante și după 
publicarea anunțului de inițiere în 
jurnalul Oficial al Uniunii, evaluează 
dacă este cazul să aprobe, pentru 
contractele cu o valoare estimată egală cu 
sau mai mare de 5 000 000 EUR, exclusiv 
TVA, excluderea din procedurile de 
atribuire a contractelor a ofertelor care 
cuprind bunuri sau servicii originare din 
afara Uniunii, dacă valoarea bunurilor sau 
a serviciilor care nu fac obiectul unor 
acorduri depășește 50 % din valoarea totală 
a bunurilor sau a serviciilor care constituie 
oferta, în condițiile prezentate în 
continuare.

Or. en

Justificare

Prin prezentul amendament, raportorul ar dori să instituie o legătură mai apropiată între 
procedura instituită la articolul 6 și articolul 8.
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dacă este cazul, orice alte informații 
considerate utile de Comisie.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile respective se transmit în 
termen de opt zile lucrătoare, începând cu 
prima zi lucrătoare care urmează datei la 
care autoritatea/entitatea contractantă 
respectivă primește cererea de informații 
suplimentare. Dacă Comisia nu primește 
niciun fel de informații în acest termen, 
perioada stabilită la alineatul (3) se 
suspendă până ce Comisia primește 
informațiile solicitate.

Informațiile respective se transmit în 
termen de opt zile calendaristice, începând 
cu prima zi calendaristică care urmează 
datei la care autoritatea/entitatea 
contractantă respectivă primește cererea de 
informații suplimentare. Dacă Comisia nu 
primește niciun fel de informații în acest 
termen, perioada stabilită la alineatul (3) se 
suspendă până ce Comisia primește 
informațiile solicitate.

Or. en

Justificare

Raportorul ar dori să garanteze că termenul „zile calendaristice” este folosit cu consecvență 
în întreaga propunere în loc de a folosi diverse alte formulări cum ar fi „zile”, „zile 
calendaristice” și „zile lucrătoare”.
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru contractele menționate la 
alineatul (1), Comisia adoptă un act de 
punere în aplicare privind aprobarea 
excluderii planificate în termen de două 
luni începând cu prima zi lucrătoare care 
urmează datei la care Comisia primește 
notificarea. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 17 alineatul (2). Această perioadă 
poate fi prelungită o dată cu maximum 
două luni în cazuri justificate 
corespunzător, în special dacă informațiile 
conținute în notificare sau în documentele 
anexate la aceasta sunt incomplete sau 
inexacte ori dacă faptele raportate suferă 
modificări substanțiale. Dacă, la sfârșitul 
acestei perioade de două luni sau a 
perioadei prelungite, Comisia nu a adoptat 
nicio decizie, nici de aprobare, nici de 
respingere a excluderii, se consideră că 
excluderea a fost respinsă de Comisie.

(3) Pentru contractele menționate la 
alineatul (1), Comisia adoptă un act de 
punere în aplicare privind aprobarea 
excluderii planificate în termen de o lună
începând cu prima zi calendaristică care 
urmează datei la care Comisia primește 
notificarea. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 17 alineatul (2). Această perioadă 
poate fi prelungită o dată cu maximum o 
lună în cazuri justificate corespunzător, în 
special dacă informațiile conținute în 
notificare sau în documentele anexate la 
aceasta sunt incomplete sau inexacte ori 
dacă faptele raportate suferă modificări 
substanțiale. Dacă, la sfârșitul acestei 
perioade de o lună sau a perioadei 
prelungite, Comisia nu a adoptat nicio 
decizie, nici de aprobare, nici de respingere 
a excluderii, se consideră că excluderea a 
fost respinsă de Comisie.

Or. en

Justificare

Raportorul ar dori să garanteze că termenul „zile calendaristice” este folosit cu consecvență 
în întreaga propunere în loc de a folosi diverse alte formulări cum ar fi „zile”, „zile 
calendaristice” și „zile lucrătoare”. În plus, raportorul ar dori să scurteze lungimea 
procedurilor în întreaga propunere pentru a asigura o protecție mai rapidă.
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (b), se consideră că 
lipsește o reciprocitate substanțială atunci 
când măsurile restrictive referitoare la 
achiziții duc la discriminări grave și 
repetate ale operatorilor economici, 
bunurilor și serviciilor din Uniune.

eliminat

Or. en

Justificare

Prezentul paragraf este înlocuit de noul articol 2 alineatul (2) litera ea (nouă).

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Atunci când evaluează dacă există o 
lipsă de reciprocitate substanțială, 
Comisia analizează următoarele 
elemente:

eliminat

(a) măsura în care legislația în materie de 
achiziții publice din țara în cauză asigură 
transparența în conformitate cu 
standardele internaționale în domeniul 
achizițiilor publice și împiedică 
discriminarea bunurilor, a serviciilor și a 
operatorilor economici din Uniune;
(b) măsura în care autoritățile publice 
și/sau entitățile contractante individuale 
mențin sau adoptă practici discriminatorii 
față de bunurile, serviciile și operatorii 
economici din Uniune.
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Or. en

Justificare

Prezentul alineat este înlocuit de noul articol 2 alineatul (2) litera ea (nouă).

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Alineatul (1) nu se aplică în cazul în 
care Comisia a adoptat actul de punere în 
aplicare privind accesul temporar al 
bunurilor și serviciilor dintr-o țară 
implicată în negocieri importante cu 
Uniunea conform dispozițiilor de la 
articolul 9 alineatul (4).

(8) Alineatul (1) nu se aplică în cazul în 
care Comisia a adoptat actul de punere în 
aplicare privind accesul temporar al 
bunurilor și serviciilor dintr-o țară 
implicată în negocieri cu Uniunea conform 
dispozițiilor de la articolul 9 alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă consideră că este în interesul 
Uniunii, Comisia poate iniția în orice 
moment, din proprie inițiativă sau în urma 
unei cereri depuse de părțile interesate ori 
de un stat membru, o anchetă externă în 
materie de achiziții cu privire la 
presupusele măsuri restrictive referitoare la 
achiziții.

Comisia poate iniția în orice moment, din 
proprie inițiativă sau în urma unei cereri 
depuse de părțile interesate, de o 
autoritate/entitate contractantă ori de un 
stat membru, o anchetă externă în materie 
de achiziții cu privire la presupusele măsuri 
restrictive referitoare la achiziții.

Or. en
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ancheta menționată la alineatul (1) se 
desfășoară pe baza criteriilor stabilite la 
articolul 6.

eliminat

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia analizează dacă măsurile 
restrictive referitoare la achizițiile publice 
sunt menținute de țara terță în cauză pe 
baza informațiilor furnizate de părțile 
interesate și de statele membre și/sau a 
faptelor constatate de Comisie în timpul 
anchetei desfășurate, iar evaluarea situației 
trebuie să se încheie în termen de nouă
luni de la inițierea anchetei. În cazuri 
justificate corespunzător, acest termen 
poate fi prelungit cu trei luni.

(3) Comisia analizează dacă măsurile 
restrictive referitoare la achizițiile publice 
sunt menținute de țara terță în cauză pe 
baza informațiilor furnizate de părțile 
interesate și de statele membre și/sau a 
faptelor constatate de Comisie în timpul 
anchetei desfășurate, iar evaluarea situației 
trebuie să se încheie în termen de șase luni 
de la inițierea anchetei. În cazuri justificate 
corespunzător, acest termen poate fi 
prelungit cu trei luni.

Or. en

Justificare

Raportorul ar dori să scurteze lungimea procedurilor în întreaga propunere pentru a asigura 
o protecție mai rapidă.
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă măsurile de remediere/corective luate 
de țara terță în cauză sunt anulate, 
suspendate sau puse în aplicare în mod 
inadecvat, Comisia poate:

Dacă măsurile de remediere/corective luate 
de țara terță în cauză sunt anulate, 
suspendate sau puse în aplicare în mod 
inadecvat, Comisia acționează în temeiul 
articolului 10 pentru a adopta acte de 
punere în aplicare pentru a limita accesul 
bunurilor și serviciilor originare dintr-o 
țară terță.

Or. en

Justificare

Prin prezentul amendament, raportorul ar dori să evite o procedură de consultare 
interminabilă.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 3 – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) relua sau reîncepe consultarea cu țara 
terță în cauză și/sau

eliminat

Or. en

Justificare

Prin prezentul amendament, raportorul ar dori să evite o procedură de consultare 
interminabilă.
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Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 3 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) acționa în temeiul articolului 10 
pentru a adopta acte de punere în aplicare 
prin care să limiteze accesul bunurilor și 
al serviciilor originare dintr-o țară terță.

eliminat

Or. en

Justificare

Prin prezentul amendament, raportorul ar dori să evite o procedură de consultare 
interminabilă.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă, după inițierea unei consultări, 
reiese că cel mai adecvat mod de a pune 
capăt unei practici restrictive privind 
achizițiile este încheierea unui acord 
internațional, se poartă negocieri în 
conformitate cu dispozițiile articolelor 207 
și 218 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene. În cazul în care o țară s-
a angajat în negocieri importante cu 
Uniunea Europeană în ceea ce privește 
accesul pe piață în domeniul achizițiilor 
publice, Comisia poate adopta un act de 
punere în aplicare care să prevadă că 
bunurile și serviciile din respectiva țară nu 
pot fi excluse din procedurile de atribuire a 
contractelor în temeiul articolului 6.

(4) Dacă, după inițierea unei consultări, 
reiese că cel mai adecvat mod de a pune 
capăt unei practici restrictive privind 
achizițiile este încheierea unui acord 
internațional, se poartă negocieri în 
conformitate cu dispozițiile articolelor 207 
și 218 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene. În cazul în care o țară s-
a angajat în negocieri cu Uniunea 
Europeană în ceea ce privește accesul pe 
piață în domeniul achizițiilor publice, 
Comisia poate adopta un act de punere în 
aplicare care să prevadă că bunurile și 
serviciile din respectiva țară nu pot fi 
excluse din procedurile de atribuire a 
contractelor în temeiul articolului 6.

Or. en
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Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dacă o consultare cu o țară terță nu 
duce la rezultate satisfăcătoare în termen 
de 15 luni de la data la care a început 
consultarea cu țara terță, Comisia pune 
capăt consultării și are în vedere 
posibilitatea de a acționa în temeiul 
articolului 10 în vederea adoptării unui act 
de punere în aplicare prin care să se 
limiteze accesul bunurilor și al serviciilor 
originare dintr-o țară terță.

(6) Dacă o consultare cu o țară terță nu 
duce la rezultate satisfăcătoare în termen 
de 12 luni de la data calendaristică la care 
a început consultarea cu țara terță, Comisia 
pune capăt consultării și are în vedere 
posibilitatea de a acționa în temeiul 
articolului 10 în vederea adoptării unui act 
de punere în aplicare prin care să se 
limiteze accesul bunurilor și al serviciilor 
originare dintr-o țară terță.

Or. en

Justificare

Raportorul ar dori să scurteze lungimea procedurilor în întreaga propunere pentru a asigura 
o protecție mai rapidă.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă se constată, în cadrul unei anchete 
efectuate în temeiul articolului 8 și după 
urmarea procedurii prevăzute la articolul 9, 
că măsurile restrictive referitoare la 
achiziții adoptate sau menținute de țara 
terță respectivă duc la o lipsă de 
reciprocitate substanțială în privința 
deschiderii pieței între Uniune și țara terță, 
astfel cum se menționează la articolul 6, 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare pentru a limita temporar accesul 
bunurilor și al serviciilor care nu fac 

(1) Dacă se constată, în cadrul unei anchete 
efectuate în temeiul articolului 8 și după 
urmarea procedurii prevăzute la articolul 9, 
că măsurile restrictive referitoare la 
achiziții adoptate sau menținute de țara 
terță respectivă duc la o lipsă de 
reciprocitate substanțială în privința 
deschiderii pieței între Uniune și țara terță, 
astfel cum se menționează la articolul 6, 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare pentru a limita temporar, pentru o 
perioadă de până la cinci ani, accesul 
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obiectul unor acorduri, originare dintr-o 
țară terță. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 17 alineatul (2).

bunurilor și al serviciilor care nu fac 
obiectul unor acorduri, originare dintr-o 
țară terță. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 17 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Prin prezentul amendament, raportorul ar dori să limiteze la cinci ani perioada de excludere 
obligatorie a anumitor bunuri și servicii din țări terțe.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă măsurile adoptate în temeiul 
articolului 9 alineatul (4) și al articolului 
10 nu au fost suspendate sau abrogate 
între timp, acestea expiră în termen de 
cinci ani de la intrarea lor în vigoare.

Or. en

Justificare

Prin prezentul amendament, raportorul ar dori să limiteze la cinci ani perioada de excludere 
obligatorie a anumitor bunuri și servicii din țări terțe.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile/entitățile contractante pot 
decide să nu aplice măsurile adoptate în 

(1) Autoritățile/entitățile contractante pot 
solicita Comisiei să nu aplice măsurile 
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temeiul articolului 10 în privința unei 
proceduri de achiziții dacă:

adoptate în temeiul articolului 10 în 
privința unei proceduri de achiziții dacă:

Or. en

Justificare

Această modificare este necesară din cauza legăturii mai apropiate dintre articolul 6 și 
articolul 8 și a modificărilor aferente acestora.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Dacă, la sfârșitul perioadei de 15 de zile 
calendaristice, Comisia nu a adoptat o 
decizie prin care să aprobe sau să 
respingă o solicitare în acest sens, se 
consideră că solicitarea a fost respinsă de 
Comisie. În situații excepționale, acest 
termen poate fi prelungit cu o perioadă 
maximă de cinci zile calendaristice. 

Or. en

Justificare

Această modificare este necesară din cauza legăturii mai apropiate dintre articolul 6 și 
articolul 8 și a modificărilor aferente acestora.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă o autoritate/entitate contractantă are 
intenția să nu aplice măsurile restrictive 
adoptate în temeiul articolului 10 din 

Dacă o autoritate/entitate contractantă are 
intenția să nu aplice măsurile restrictive 
adoptate în temeiul articolului 10 din 
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prezentul regulament sau reinstituite în 
temeiul articolului 11, aceasta își 
menționează intenția în anunțul de 
participare pe care îl publică în temeiul 
articolului 35 din Directiva 2004/18/CE 
sau al articolului 42 din Directiva 
2004/17/CE. Aceasta notifică Comisia 
într-un termen de cel mult zece zile 
calendaristice de la data publicării 
anunțului de participare.

prezentul regulament sau reinstituite în 
temeiul articolului 11, aceasta își 
menționează intenția în anunțul de 
participare pe care îl publică în temeiul 
articolului 35 din Directiva 2004/18/CE 
sau al articolului 42 din Directiva 
2004/17/CE.

Or. en

Justificare

Această modificare este necesară din cauza legăturii mai apropiate dintre articolul 6 și 
articolul 8 și a modificărilor aferente acestora.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea respectivă se transmite pe cale 
electronică, utilizându-se un formular 
standard. Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare prin care se stabilesc formularele 
standard pentru anunțuri de participare și 
notificări în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 17 
alineatul (3).

Comisia adoptă acte de punere în aplicare 
prin care se stabilesc formularele standard 
pentru anunțuri de participare în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 17 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Această modificare este necesară din cauza legăturii mai apropiate dintre articolul 6 și 
articolul 8 și a modificărilor aferente acestora.
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Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea conține următoarele 
informații:

eliminat

(a) numele și datele de contact ale 
autorității/entității contractante;
(b) descrierea obiectului contractului;
(c) informații privind originea 
operatorilor economici, a bunurilor și/sau 
a serviciilor care urmează să fie 
acceptate;
(d) motivul care stă la baza deciziei de a 
nu aplica măsurile restrictive și o 
justificare detaliată pentru utilizarea 
excepției;
(e) dacă este cazul, orice altă informație 
considerată utilă de autoritatea/entitatea 
contractantă.

Or. en

Justificare

Această modificare este necesară din cauza legăturii mai apropiate dintre articolul 6 și 
articolul 8 și a modificărilor aferente acestora.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 14 poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European sau 
de către Consiliu. O decizie de revocare 
pune capăt delegării competențelor 

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 14 poate fi revocată oricând de 
Parlamentul European sau de Consiliu. O 
decizie de revocare pune capăt delegării 
competențelor precizate în decizia 
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precizate în decizia respectivă. Decizia 
produce efecte din ziua care urmează datei 
publicării acesteia în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau de la o dată 
ulterioară menționată în decizie. Revocarea 
nu aduce atingere validității actelor 
delegate aflate deja în vigoare.

respectivă. Decizia intră în vigoare în ziua 
calendaristică următoare datei publicării 
sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
sau la o dată ulterioară specificată în textul 
deciziei. Revocarea nu aduce atingere 
validității actelor delegate aflate deja în 
vigoare.

Or. en

Justificare

Raportorul ar dori să garanteze că termenul „zile calendaristice” este folosit cu consecvență 
în întreaga propunere în loc de a folosi diverse alte formulări cum ar fi „zile”, „zile 
calendaristice” și „zile lucrătoare”.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la data de 1 ianuarie 2017 și cel 
puțin o dată la trei ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
și Consiliului cu privire la aplicarea 
prezentului regulament, precum și la 
progresul înregistrat în negocierile 
internaționale referitoare la accesul 
operatorilor economici din UE la 
procedurile de atribuire a contractelor de 
achiziții publice în țări terțe, desfășurate în 
temeiul prezentului regulament. În acest 
scop, statele membre furnizează Comisiei, 
la cerere, informațiile necesare.

Cel puțin o dată la trei ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului European 
și Consiliului cu privire la aplicarea 
prezentului regulament, precum și la 
progresul înregistrat în negocierile
internaționale referitoare la accesul 
operatorilor economici din UE la 
procedurile de atribuire a contractelor de 
achiziții publice în țări terțe, desfășurate în 
temeiul prezentului regulament. În acest 
scop, statele membre furnizează Comisiei, 
la cerere, informațiile necesare. Atunci 
când Comisia prezintă al doilea său 
raport, aceasta prezintă Parlamentului 
European și Consiliului, de asemenea, o 
propunere legislativă de regulament 
modificat sau, alternativ, descrie motivele 
pentru care consideră că nu sunt necesare 
modificări. În cazul în care Comisia nu 
respectă această obligație, regulamentul 
încetează să fie aplicat odată cu 
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încheierea celui de-al doilea an de la 
prezentarea celui de-al doilea raport.

Or. en

Justificare

Prin prezentul amendament, raportorul ar dori să introducă o clauză de revizuire.
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EXPUNERE DE MOTIVE

La 21 martie 2012, Comisia a propus așa-numita inițiativă privind achizițiile publice 
internaționale: o propunere de regulament pentru restricționarea accesului la piața UE a 
achizițiilor publice în cazul țărilor terțe care nu oferă un acces reciproc la piețele lor. 
Obiectivul Comisiei este de a consolida poziția de negociere a UE în negocierile cu țările terțe 
în domeniul deschiderii piețelor achizițiilor publice. Articolul III.8 al GATT și articolul XIII 
al GATS exclud achizițiile publice din principalele discipline multilaterale ale OMC. Multe 
țări terțe sunt reticente față de deschiderea propriilor piețe ale achizițiilor publice pentru 
concurența internațională sau față de a-și deschide piețele mai mult decât au făcut-o până în 
prezent. În consecință, operatorii economici din UE se confruntă cu practici restrictive în 
materie de achiziții din partea multor parteneri comerciali ai Uniunii.

Pe lângă negocierile comerciale în curs cu principalii parteneri comerciali (cum ar fi SUA, 
Canada, Japonia sau India) și angajamentele asumate de 15 părți la Acordul multilateral al 
OMC privind achizițiile publice1 – care a fost revizuit și așteaptă aprobarea Consiliului și a 
Parlamentului -, regulamentul propus vizează completarea eforturilor în curs ale UE de a 
deschide piețele achizițiilor publice ale țărilor terțe pentru societățile din UE.

Deschiderea piețelor achizițiilor publice 

Pare să existe o neconcordanță din ce în ce mai mare între, pe de o parte, deschiderea din 
punct de vedere juridic a piețelor achizițiilor publice ale UE, ambițiile și interesele UE în 
domeniu și, pe de altă parte, practicile restrictive ale unor parteneri comerciali importanți.

Piața UE a achizițiilor publice este de jure deschisă în foarte mare măsură concurenței 
internaționale, lucru care reflectă angajamentul UE față de liberul schimb. Conform 
estimărilor Comisiei2, achizițiile publice în UE constituie între 15 și 20% din PIB-ul UE, 85% 
dintre piețele europene fiind deschise pentru o sumă de 352 miliarde EUR, comparativ cu 
32% în cazul Statelor Unite pentru o sumă de 178 miliarde EUR și respectiv 28% în cazul 
Japoniei pentru o sumă de 27 miliarde EUR. Totuși, unii experți – astfel cum se subliniază în 
analiza detaliată de Parlament a evaluării de impact a Comisiei3, susțin că este posibil ca 
Comisia să fi calculat greșit gradul relativ de deschidere a piețelor UE ale achizițiilor publice
în cadrul evaluării de impact a propunerii. Experții respectivi sugerează că ar fi trebuit să se 
pună accentul pe deschiderea de facto, măsurată prin rata de penetrare. În acest context, 
trebuie remarcat faptul că rata de penetrare depinde de o serie de factori cum ar fi 
dimensiunea pieței, barierele lingvistice, tehnologie (inclusiv specializare), care sunt alți 
factori determinanți care asigură un avantaj comparativ influențează penetrația importurilor, 

                                               
1 Aceste țări sunt Armenia, Canada, Elveția, Hong Kong, Islanda, Israel, Japonia, Coreea, Liechtenstein, 
Norvegia, Singapore, SUA, Taiwan, Țările de Jos pentru Aruba, UE în privința celor 28 de state membre ale 
sale.
2 Sursă: Comunicat de presă al Comisiei Europene. Inițiativa privind achizițiile publice externe – întrebări 
frecvente, 21 martie 2012.
3 Sursă: Accesul reciproc al țărilor terțe la contractele de achiziții publice ale UE - evaluare detaliată a evaluării 
impactului redactate de Comisia Europeană de Unitatea PE de evaluare a impactului , iunie 2013.
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dar și de modalitatea în care societățile străine participă la piața UE a achizițiilor publice, în 
special prin participarea filialelor din străinătate la piețele achizițiilor publice. Aceasta este 
relativ ridicată în UE (penetrare indirectă). 
În general, piețele achizițiilor publice constituie un obiectiv ofensiv de mare interes al UE în 
cadrul negocierilor comerciale cu țările terțe, dat fiind că multe societăți din UE sunt foarte 
competitive în diverse sectoare.

A devenit evident că multe țări terțe au rețineri să-și deschidă piețele achizițiilor publice către 
societățile din UE. În plus, Comisia a remarcat faptul că în ultimii ani țările terțe au luat un 
număr din ce în ce mai ridicat de măsuri protecționiste, care restricționează de facto sau de 
jure accesul la piețele lor de achiziții publice. Aceste includ cerințe protecționiste, cum ar fi 
impunerea transferurilor tehnologice ca și condiție preliminară pentru acordarea de contracte 
publice sau cerințe locale de conținut.

Până acum, UE a reușit doar de o manieră limitată să deschidă piețe ale achizițiilor publice 
prin acorduri comerciale. GPA are doar câteva țări semnatare – economiile emergente mari, 
cum ar fi India, Brazilia și China nu arată prea mult interes față de semnarea GPA în viitor. În 
ciuda revizuirii GPA, aceasta continuă să conțină diverse excepții și nu angajează în mod 
sistematic toate nivelurile guvernului. Acordurile bilaterale de liber schimb (ALS) ale UE cu 
țări terțe conțin adesea excepții de la accesarea piețelor achizițiilor publice de societăți 
europene. Dat fiind că piețele UE ale achizițiilor publice sunt în cea mai mare parte deschise 
ofertanților străini, Comisia a avut dificultăți să obțină angajamente din partea țărilor terțe în 
acest domeniu în cadrul negocierilor comerciale.

O chestiune care trebuie tratată la nivelul UE?

Posibilitatea de a restricționa accesul la piață pentru țările terțe care nu desfășoară negocieri 
comerciale cu UE vizează consolidarea poziției de negociere a UE cu țările terțe pentru ca 
acestea să-și deschidă piețele achizițiilor publice.  Aceasta se poate face cu respectarea 
deplină a legislației OMC, dat fiind că achizițiile publice nu sunt acoperite de acordurile 
multilaterale ale OMC. Dat fiind că UE ar avea posibilitatea de a-și închide piețele de achiziții 
publice temporar și parțial pentru societăți în cazul țărilor terțe care aplică măsuri restrictive 
în domeniul achizițiilor publice, Comisia consideră că acest lucru ar impulsiona țările terțe să 
înceapă negocieri cu UE pe această temă.

Accesul la piața achizițiilor publice pentru societățile din țări terțe face parte din politica 
comercială comună a UE, care este de competența exclusivă a Uniunii. În momentul de față 
există doar două cazuri specifice în care UE a restricționat accesul respectiv, dând 
posibilitatea statelor membre (sau entităților lor contractante) să respingă oferte din țări terțe: 
în sectorul utilităților publice (cum ar fi telecomunicațiile, serviciile poștale, apa, energia), 
Directiva 2004/17/CE permite ca entitățile contractante să respingă din procedura de ofertare 
bunurile străine care nu sunt acoperite de angajamente internaționale ale UE sau să prefere 
ofertanții europeni și ofertele acoperite de obligațiile internaționale ale UE în cazul unor 
oferte echivalente. În domeniul cercetării, un considerent din Directiva 2009/81/CE privind 
achizițiile publice în domeniul apărării confirmă faptul că este de competența statelor membre 
de a decide dacă autoritățile lor contractante pot accepta oferte din țări terțe sau nu.
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Din ce în ce mai mult, operatorii economici din țări terțe care mențin restricții importante sau 
condiționează accesul la piețele lor de achiziții publice și, prin urmare, nu asigură un acces 
reciproc, transmit oferte în procedurile de achiziții publice din UE. Această situație a 
determinat unele state membre să ia măsuri unilaterale pentru a restricționa accesul în cazul 
operatorilor economici din țări terțe cu care UE nu a semnat angajamente de acces la piață. 
Măsurile naționale sau regionale care restricționează accesul țărilor terțe la piețele achizițiilor 
publice probabil vor submina principiul uniformității al politicii comerciale comune și sunt 
contrare competenței exclusive a Uniunii în domeniu, astfel cum este statuat la articolul 3 
alineatul (1) litera (e) din TFUE.

În plus, UE a convenit asupra unor rezerve explicite privind accesul pe piață formulate de UE 
în raport cu țări terțe în cadrul unui număr de acorduri comerciale. Comisia susține că, din 
motive de claritate și transparență juridică, aceste rezerve trebuie să fie transpuse în legislația 
UE. Orice restricții ar trebui să fie stipulate în mod clar de autoritățile contractante și trebuie 
să fie supuse aprobării Comisiei Europene pentru a menține uniformitatea politicii comerciale 
comune și a aplicării acesteia. Instrumentul furnizează un temei juridic pentru adoptarea de 
acte de punere în aplicare, care transpun aceste restricții ale pieței și, prin urmare, cresc 
transparența piețelor achizițiilor publice.

Ameliorarea propunerii de regulament

Propunerea a fost făcută în comun de comisarul Barnier și de comisarul de Gucht, care au 
declarat că consideră absolut necesar ca Uniunea să aibă acces la un asemenea instrument.

Totuși, reacțiile din cadrul Consiliului au fost împărțite. O serie de state membre sprijină 
propunerea, iar o serie la fel de importantă de state membre nu văd de ce ar fi necesar să se ia 
măsuri și resping ideea, dat fiind că consideră că instrumentul este de natură protecționistă și 
ar putea avea repercusiuni negative asupra comerțului global (în special prin posibile măsuri 
de retorsiune ale țărilor terțe puternice). Din păcate, Consiliul nu a putut să ajungă la o 
concluzie, iar discuțiile nu au putut avansa cu privire la substanța propunerii. Raportorul ar 
dori să sugereze câteva amendamente care ar putea să ajute la formularea unei punți între cei 
care se opun vehement și cei care susțin propunerea cu fermitate.

Evaluarea impactului și revizuirea instrumentului. Raportorul consideră că nu s-a dat un 
răspuns motivat întrebării dacă regulamentul ar contribui la o mai mare deschidere a piețelor 
achizițiilor publice sau ar constitui un instrument protecționist. Respingerea, din acest motiv, 
a instrumentului în ansamblul său ar fi însă disproporționată. Prin urmare, raportorul 
sugerează includerea unei clauze de revizuire, care ar obliga Comisia să analizeze impactul 
regulamentului după intrarea sa în vigoare și aplicarea sa timp de câțiva ani, precum și să îl 
revizuiască în mod corespunzător. Din același motiv, raportorul sugerează limitarea aplicării 
oricăror măsuri restrictive luate printr-un act de punere în aplicare la o perioadă de până la 
cinci ani (în mod similar cu dispozițiile din regulamentele UE privind apărarea comercială) 
pentru a evita ca aceste măsuri să se transforme într-o închidere permanentă a pieței.

Protejarea principiului uniformității politicii comerciale comune. După cum s-a menționat mai 
sus, articolele 58 și 59 din Directiva 2004/17/CE dispun excluderea furnizorilor anumitor 
bunuri și servicii din țări terțe din piețele de achiziții publice. Ar trebui ca dispozițiile 
respective să nu se mai aplice după intrarea în vigoare a regulamentului. În plus, există 
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dispoziții naționale și/sau regionale în diverse state membre. Pentru a preveni denaturarea 
pieței interne și pentru a asigura în același timp o mai bună poziție de negociere în cadrul 
politicii comerciale comune, ar trebui ca în regulament să fie statuat în mod clar că statele 
membre sau autoritățile lor contractante nu pot să restrângă accesul bunurilor și serviciilor din 
țări terțe prin alte mijloace decât cele prevăzute de prezentul regulament.

Evitarea fragmentării pieței interne. Există riscul ca articolul 6, sub forma propusă de 
Comisie, să conducă la fragmentarea pieței interne, astfel încât o autoritate contractantă dintr-
un stat membru să poată solicita excluderea unui anume ofertant străin în temeiul acestui 
articol, în timp ce același ofertant poate candida pentru un proiect similar cu alte societăți în 
alt stat membru. Prin urmare, ar trebui clarificat că autoritățile contractante pot acționa pentru
a solicita măsuri de restricționare a accesului la piața lor de achiziții publice pentru anumite 
țări terțe doar dacă Comisia a decis să pornească o anchetă privind lipsa de reciprocitate 
substanțială din partea unei țări terțe în cauză. Din același motiv, este necesar ca autoritățile 
contractante să nu poată folosi excepțiile de la articolul 13 pentru a evita aplicarea măsurilor 
luate de Uniune fără o monitorizare strictă de Comisie. Este nevoie de un mecanism prin care 
Comisia să poată interzice invocarea unei derogări de o autoritate contractantă în cazuri 
nejustificate.

Cum să se evite afectarea țărilor în curs de dezvoltare. Există riscul că țările în curs de 
dezvoltare ar putea fi victimele neintenționate ale acestui instrument dat fiind că, din cauza 
situației lor economice, unele țări în curs de dezvoltare nu se află încă în poziția de a-și 
deschide piețele de achiziții publice. Propunerea exclude deja țările cel mai puțin dezvoltate 
din domeniul său de aplicare. Raportorul sugerează lărgirea categoriei țărilor în curs de 
dezvoltare care nu sunt acoperite de instrument. Pentru a asigura coerența cu politica 
comercială globală a UE, legislația existentă a UE în domeniul comerțului ar trebui luată ca 
punct de referință pentru a defini relațiile comerciale ale UE cu aceste țări. În acest scop, 
Regulamentul SPG oferă un cadru cuprinzător și nuanțat1. Deși ar fi contraproductiv pentru 
obiectivul propunerii să se excludă din domeniul de aplicare al regulamentului toate țările care 
(încă) nu sunt economii dezvoltate, este nevoie de o diferențiere suplimentară: țările în curs de 
dezvoltare, care sunt considerate a fi vulnerabile din cauza lipsei diversificării și a integrării 
insuficiente cu sistemul comercial internațional, ar trebui să fie și ele excluse din domeniul de 
aplicare al prezentului instrument.

                                               
1 Regulamentul (UE) nr. 978/2012 din 25 octombrie 2012 de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe 
tarifare.


